
O akci
Mezinárodní dny akci proti rasismu a fašistické hrozbě vznikly jako výzva z krizí 
zmítaného Řecka. Neutěšená sociální situace tam dala vzniknout relativně 
silné a také velice násilné formě neonacistického hnutí reprezentovaného 
stranou Zlatý úsvit.

Krajní pravice však již několik let využívá krizi, aby posílila svou pozici 
i jinde v Evropě. Příkladem z našeho sousedství je krajně pravicová strana 
Jobbik v Maďarsku, Francie zažívá nárůst popularity Národní fronty Marine 
Le Penové, v Británii se do popředí dere UKIP a v České republice se na 
vlnách rasismu namířeného zejména proti Romům vozí tu Tomio Okamura, tu 
členové stran hlavního proudu. 

V poslední době vystřídala vlnu protiromských pochodů islámofobie. Hlavní 
mluvčí už nejsou na první pohled jasně identifikovatelní neonacisté, ale 
naoko kultivovanější „fobové“. Cílem jejich útoků byli včera Romové, dnes 
jsou to muslimové, zítra třeba jiní imigranti či menšiny. Co zůstává tejné je 
nenávist ke všemu odlišnému, ke všemu, o čem si myslí, že na to mohou 
svést hněv lidí frustrovaných z vlastní sociální situace. 

Akcemi pořádanými v těchto dnech se tak chceme připojit k mezinárodnímu 
hnutí, které odmítá dělat z imigrantů, menšin a sociálně slabých a vyloučených 
obětní beránky. Chceme odmítnout laciný populismus krajní pravice, které se 
snaží využít období krize k tomu, aby se chopila moci. Věříme, že společně 
můžeme rasisty všech druhů zastavit a místo xenofobie a nenávisti podpořit 
mezinárodní solidaritu a spolupráci.
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PrOgram:
 Úterý 17. 3.   Debata: boj proti rasismu a fašismu v evropě

➊  Vzestup a pád Zlatého úsvitu (host z Řecka)

➋  Pegida v Německu (host z Německa)

➌  Antifašismus v Rusku (host z Ruska)

➍  Rasismus v běloruské společnosti a mediích (host z Běloruska)

Od 18.00 do 20.00 h, kavárna cross club, Plynární 1096/23, Praha

 Čtvrtek 19. 3.  Debata: boj proti rasismu a fašismu v Čr
➊  Islamofobie v zemi bez Islámu, Okamura a spol.

➋  Anticiganismus

➌  Rasismus a práce

➍  Nacionalismus: falešná odpověď na útlak

Od 18.00 do 20.00 h, kavárna cross club, Plynární 1096/23, Praha

kOncert:
hlavní stage – začátek 20.00 h, vystoupí: 

bonus, Potmě, De La negra, kapela roberta kováča 

dolní stage – začátek 21.00 h, vystoupí: 

babe Ln oldschool jungle/raggajungle, Dasha D.U.b music/reggae, 
conspira old school Dnb

koncert se bude odehrávat v prostorách cross clubu
Koncert je benefitem na činnost Iniciativy Ne rasismu (www.nerasismu.cz)
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